
Edital
O Centro Acadêmico de Vitória e o Hospital das Clínicas abrem inscrições para o I Curso de Pós-Graduação “lato
sensu” (especialização) em Nutrição Hospitalar e Terapia Nutricional. Podem se inscrever graduados em Nutrição, de
cursos reconhecidos pelo MEC.

1. Inscrições
Serão ofertadas 66 vagas, sendo 60 para o público em geral e 6 para bolsistas (servidores da UFPE). As vagas serão
preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. As inscrições serão realizadas de forma on-line. O investimento
será de 24 x R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais).

2. Documentos necessários para inscrição:
a) Ficha de matrícula devidamente preenchida (deverá ser impressa, preenchida, assinada e depois escaneada)
b) Cédula de identidade reconhecida em todo o território nacional;
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso de graduação
(indicando a data em que a colação de grau foi realizada);
OBS: Caso o diploma de graduação seja de instituição estrangeira e não possua chancela do Consulado,
deverá estar revalidado no Brasil.
e) Comprovante de residência emitido a no máximo 3 meses;
Serão considerados efetivamente inscritos aqueles (as) candidatos (as):
a) Apresentarem todos os documentos em acordo com este edital;b) Pagarem a taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);c) Ser um dos 60 inscritos.
2.1 – Pagamento da taxa:
Após a divulgação da lista de inscritos, o (a) candidato (a) terá 48h para pagar a taxa de inscrição, caso não
o faça, perderá o direito a vaga. O pagamento da taxa deverá ser realizado através de depósito bancário ou
PIX para conta do Banco do Brasil, agência 3234-4, conta corrente 233036-9. Após a realização do
pagamento da taxa, o comprovante deverá ser enviado para o e-mail: posnutrihospitalar@gmail.com



3. Seleção de bolsistas
Para se candidatar as vagas destinadas a bolsistas, é necessário ser servidor da UFPE e atuar na área de
nutrição clínica. A seleção será feita através de análise curricular.
3.1 – Documentos necessários para concorrer às bolsas:
a) Ficha de matrícula devidamente preenchida (deverá ser impressa, preenchida, assinada e depois escaneada)
b) Cédula de identidade reconhecida em todo o território nacional;
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso de graduação (indicando a data em quea colação de grau foi realizada);
e) Comprovante de residência emitido a no máximo 3 meses;
f) Comprovante de vínculo efetivo com a UFPE;
g) Currículo Lattes;
4 – Matrículas:
Os candidatos que tiverem suas inscrições confirmadas, receberam um e-mail com as instruções paraefetivação da matrícula. A primeira mensalidade deverá ser paga até o dia 10/08/2022.
5. Cronograma:
Período Evento20/05/2022 Divulgação do edital23/05/2022 a 15/06/2022 Inscrições20/06/2022 Divulgação da lista de inscritos e dos contemplados comas bolsas.22/06/2022 Data limite para pagamento da taxa de inscrição06/08/2022 Início das atividades do curso15/06/2024 Término do curso
6. Estrutura curricular:
O I Curso de Pós-Graduação “lato sensu” (especialização) de Nutrição Hospitalar e
Terapia Nutricional, conta com a seguinte estrutura curricular:
1.Ética e Bioética - 15h
2.Biossegurança e segurança do paciente - 15h
3.Semiologia, triagem e avaliação do estado nutricional - 15h
4.Terapia de Nutrição Enteral e Parenteral - 30h



5.Nutriacognosia e farmacologia aplicada à Nutrição – 15h
6.Prática em cenários simulados - 15h
7.Terapia Nutricional nas diversas patologias - 180h
8.Pesquisa em Nutrição baseada em evidências - 30h
9.Metodologia da pesquisa científica - 30h
10.Estágio em pediatria - 15h
11.Estágio em Clínica Médica - 15h
12.Estágio em UTI - 15h
13.Estágio em Clínica Cirúrgica - 15h
14.Trabalho de conclusão de curso - 30h
Carga horária total: 405h (sendo 132h remota) + 30h TCC. As aulas presenciais serão realizadas nas dependências do
Hospital das Clínicas. Inicialmente, o (a) aluno (a) terá uma aula aos sábados, mas em 2023 serão dois encontros por
mês, por conta do estágio. As aulas remotas serão ministradas através da plataforma Google Meet e poderão ser aos
sábados ou em outro dia da semana, de acordo com a disponibilidade do docente. As aulas ficaram disponíveis na
plataforma Google Classroom, também serão disponibilizadas atividades assíncronas que contabilizaram como
carga-horária das disciplinas.

7. Métodos de avaliação:
O (a) aluno (a) deverá ter no mínimo 75% de frequência e obter no mínimo nota 7,0 (sete) em cada componente
curricular. Só terão direito ao certificado, os alunos que forem aprovados em todos os componentes curriculares e
defenderem o TCC. O TCC será um memorial/portifólio.

6. Maiores Informações:
Para o esclarecimento de eventuais dúvidas, basta enviar um e-mail para: posnutrihospitalar@gmail.com
ou ligar para (81) 99677-0043 (coordenadora: Profª Eduila Couto)


